4. ZA KRÁSAMI SÚĽOVA
Dĺžka: 27 km

Prevýšenie: +735 m

Stredne náročná túra

ŢILINA – BITAROVÁ – PEKLINA – RÔSOVINY pod Roháčom –
OVČIARSKO – HRADISKO – ŢILINA

HRIČOVSKÉ PODHRADIE –

Odštartujeme zo Žiliny-Závodia, pri moste ponad Rajčanku, (335 m.n.m.), cca 1,5km z centra (cez rondel).
Prejdeme cez Závodie a odbočíme na Hôrky. Rozdýchame sa v stúpaní do sedla štátnej cesty nad Hôrkami
(405) 2,2 km. Na začiatku Bitarovej, hneď za tabuľou „Začiatok obce“, odbočíme z hlavnej cesty vľavo do
obce a na rázcestí pri obecnom úrade, tesne pred kaplnkou (380) 5,2 km, odbočíme opäť vľavo.
Poznámka:
Zo Žiliny pred Bitarovú sa môžeme presunúť aj po nefrekventovaných cestách (ale po trase dlhšej o 2,5 km)
nasledovne:
zo Žiliny-centra (342) cez (alebo popod) rondel do Závodia (335) 1,5 km – hneď za mostom ponad Rajčanku
odbočíme vľavo. Proti toku rieky striedavo po užšej asfaltke a chodníku k lávke pri Kamennej ulici, kde sa môžu
pripojiť cyklisti z Hlín a Soliniek. Naďalej popri Rajčanke po Z znač. asfaltke k pohostinstvu v centre Bánovej
(340) 3,5 km – vľavo po hlavnej ceste a 0,4 km za mostom vpravo okolo cintorína na nefrekventovanú, poľnú
asfaltku. Na rázcestí odbočíme vpravo (smerom na Hôrky) a zakrátko vľavo až na hlavnú cestu pred Bitarovú
7,7 km – na začiatku Bitarovej, hneď za tabuľou „Začiatok obce“, odbočíme z hlavnej cesty vľavo do obce a na
rázcestí pri obecnom úrade, tesne pred kaplnkou (380) 9,25 km, odbočíme opäť vľavo. Ďalej podľa
nasledovného popisu.
Tu sa s radosťou rozlúčime s autopremávkou. Spočiatku postupujeme po asfaltke okolo obchodu, zakrátko
vľavo výraznejším stúpaním po poľnej ceste do sedla nad Peklinou (465) 6,45 km. Brzdy vyskúšame v
nasledujúcom prudkom zjazde do Pekliny. Na kriţovatke v obci (405) 6,95 km odbočíme vľavo a mierime,
spočiatku po rozbitej asfaltke, juhozápadným smerom, do Peklinskej doliny. Neskôr postupujeme dlhým
stúpaním po piesčitej lesnej ceste zarezávajúcej sa v zákrutách do bralnatých svahov Roháča. V najvyšších
partiách (665) 13,65 km, sa nám naskytnú pekné výhľady smerom na Paštinu Závadu. Nasledujúcim krátkym
zjazdom dorazíme na rázcestie v sedle Rôsoviny, X Č (630) 14,35 km.
Vpravo po Č značke zostúpime k TIM pod Hričovským hradom (520) 16,35 km, moţnosť návštevy hradu.
Ďalej spočiatku náročným zjazdom do Hričovského Podhradia, rázc. pri pohostinstve (330) 17,85 km (vľavo
hore moţnosť orientačne náročnej návštevy CHPV Hričovská ihla -0,75 km). Z obce naďalej po Č značke,
spočiatku strmým výstupom do (400) 18,5 km, neskôr po úzkom lesnom chodníku do sedla nad Ovčiarskom
(520) 21,2 km. Pohodlným zjazdom do Ovčiarska, rázc. s hlavnou cestou (425) 22,05 km. Po Č značke na
rázc. na hornom konci (455) 22,5 km. Vpravo neznač. poľnou cestou úbočím Hradiska cez vrchol stúpania (505
m.n.m.) do sedielka pod lipami a pomníkom (500) 23,5 km. Stúpaním do lesa (510m n.m.) a zjazdom na rázc.
s asfaltovou cestou povyše chatky (485) 24,2 km. Vľavo krátko po lesnej ceste, potom po asfaltke k zastávke
SAD Žilina-nový cintorín (360) 26,9 km.

VARIANT s náročným zjazdom do PAŠTINEJ ZÁVADY.
Pri výstupe z Pekliny smerom na sedlo Rôsoviny prídeme po 5,13 km (merané zo stredu obce) na rázcestie na
piesčitej zváţnici v jej ľavotočivej zákrute. Od tabule „Zákaz vjazdu“ je sem 1,7 km.
Odbočíme vpravo na klesajúcu, vľavo sa stáčajúcu cestu. Po 240 m z nej odbočíme vpravo na strmo klesajúci
chodník vedúci do romantického kaňonu, lemovaného skalnými stenami. Cez kaňon stále strmo, väčšinou po
potôčiku. Tento úsek dlhý 1,3 km je zjazdný len pre skúsených, technicky dobre vybavených jazdcov.

Po výjazde z kaňonu zostupujeme nasledujúcich 1,7 km po poľnej ceste do Paštinej Závady (350 m.n.m.). V
obci vľavo asi 20 m po štátnej ceste a hneď vpravo do ulice medzi domy. Za nimi po poľnej ceste, v závere
strmo stúpajúcej nad Ovčiarsko (480 m.n.m.). Zostúpime do obce a ďalej postupujeme podľa základnej trasy
hore obcou a úbočím Hradiska do Ţiliny.

